
 
 

Kisbér Város Képviselő-testülete  
8/2009. (IV. 27.) rendelete 

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló  
9/2006. (VI. 26.) rendelet módosításáról 

 
Bevezető 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 37/D. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás szerint Kisbér Város Képviselő-testülete a 9/2006. 
(VI.26.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelezés lép: 
 
Kisbér Város Képviselő-testülete ezen paragrafus (2) bekezdésében foglaltak kivételével a 
szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény által hatáskörébe utalt lakásfenntartási 
támogatásal, temetési segéllyel, a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított 
ellátásért fizetendő személyi térítési díjak felülvizsgálatával, a rendszeres szociális segélyre 
jogosult személy közfoglakoztatásával kapcsolatos megállapodás megkötésével kapcsolatos 
hatásköreit a polgármesterre, az átmeneti segéllyel, rendkívüli gyermekvédeli 
támogatással és az Sztv. 43/B. § szerinti ápolási díj megállapításával kapcsolatos hatásköreit 
a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. 
 

2. § 
 
A Rendelet 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

II. 1.1. Aktív korúak ellátása. 

Rendszeres szociális segély 

 
(1) A rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy az aktív korúak ellátására 
jogosult személy -az egészségkárosodottnak minősülő személy kivételével- a települési 
önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv), a 
Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központtal (Kisbér, Angolkert 1.) 
a Szt. 37/D. § szerinti együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja, amelynek 
keretében: 
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a) az együttműködésre kijelölt szervnél az ellátást megállapító határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, és  
b) a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül a beilleszkedését segítő programról 
írásban megállapodást köt az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá 
c) maradéktalanul teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. 

(2) A beilleszkedést segítő programok típusai, mely az együttműködő személy szociális 
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed: 
- az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, 
- az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy 
életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő 
felkészülést segítő programban való részvételre, 
- a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő 
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés 
megszerzésére. 

 
(3) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén az Sztv. 37/F. § rendelkezései az 
irányadók. 

 

 

3. § 
 
 
 
A Rendelet 1. sz. mellékletének I. Alapszolgáltatás (Kisbéri Városigazgatóság) 1. pontja az 
alábbiakra módosul: 
 
 

1.) pontja: Étkeztetés bruttó térítési díja 
 
 

• Az ellátást 2007. decemberében igénybe vevők, valamint az ellátást 2008. január 1-
ét követően igénybe vevők, ha a családban s Szoc. tv. 119/C §-a alapján 
megállapított 1 főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a közt 
van: 308 Ft/fő/nap 
 

•  



• Az ellátást 2008. január 1-ét követően igénybe vevők, ha a családban s Szoc. tv. 
119/C §-a alapján megállapított 1 főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át 
nem haladja meg: 266 Ft/fő/nap 
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Az ellátást 2008. január 1-ét követően igénybe vevők, ha a családban s Szoc. tv. 119/C 
§-a alapján megállapított 1 főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át 
meghaladja: 376 Ft/fő/nap 
 
 

4. § 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de a 3 § (1. melléklet I. 1. pontja Étkeztetés 
bruttó térítési díja) rendelkezéseit 2009. május 1.-től kell alkalmazni.  

 

Kisbér, 2009. április 27. 

 

  Dr. Udvardi Erzsébet       Dr. Dörnyei Vendel   

      polgármester           jegyző 

 

Kihirdetés napja: 2009. április 27. 

            Dr. Dörnyei Vendel   

                           jegyző 

 

 
 


